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 دنٛم انزقذٚى االنكرتَٔٙ
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 ضٕاثظ انزقذٚى اىل يقٓذ انزذسٚت انُفغٙ/ انجصشح

 2023-2022نهقبو انذساسٙ  
 ن0202/0201نهعةةبيٍٍناناالادةةٍٍٍنن)احيرري، تلبيقي(رر  لالفررزالالمي رر ن/انطهجةةخنيةةٍني ٌغةةًناناالادةةخنا  اا ٌةةخن

 .نناالنيث ل–)الذكورليٍنن)األٔلنٔانضبًَ(ننهأالٌٍن0200/ن0201ٔ

 لوثي(ةلالتخزجلمنلاالعذادية ن،نحٍشنرعزًانان قعخنانغغ افٍخنانًضجزخنفًنحص ا نن)القصزة نياٌ ٌخنر ثٍخنٕي ٌغ(. 

  ن.ثأٌنإضبفبدن% 57)ننيعالنانطبنتنانًزلاون ٍننٌلم

 فأ هى.ل9118دُخن،نيٍنيٕانٍانن 42)اٌنٌكٌٕن  اقًنانغُسٍخنٔ نٌزغبٔزن ً نانًزلاون ٍن 

 ا زًب نانزعهًٍبدنانصب الحنيٍنٔزاالحنانزعهٍىنانعبنًنٔانجحشنانعهًًنثخصٕصنيعا دنانزُبفسننهلجٕل. 

 ٔحستنا يزصبصبدنانًالئًخ.ن% 97-91)قجٕلناإلَبسنثُسجخن 

 يٍنيطةخنانلجةٕلننهزُةبفسنفًٍةبنثٍةُٓىنٔفة ن(نن%12ن)ثبنزلاٌىنٔثُسجخنانشٓااءنيٍناناالعخناألٔنىنانسًبػننذٔي

 .أ هىنانًعا دن

  ثعانا الٌنانلجٕل.نٌغٕزنانُلمنثٍٍنانًعبْانانُفطٍخن 

 ثعةانا ةالٌنَزةبئظنانلجةٕل،نٔفةًنحبنةخن ةاونن)ادةجٕ بٌ(ٌحا ندلفنزيًُننً اععخنانطهجةخنانًلجةٕنٍٍنفةًنانًعٓةان

نعخنٌسلعنح نانطبنتنفًنانلجٕلنٌٔعٕضنيٍنقٕائىنا حزٍبظنٔحستنا هىنانًعا د.انً اع

 .ٌنرٕعاناٌخنادزضُبءادننش ٔظنانلجٕلنا الِنٔأليندجتنكب  

 انٕزاالحنغٍ نيهزيخنثزعٍٍٍني ٌغةًنانًعٓةانثعةانانزخة طنيجب،ة حن،نٔكةذنان ةاونانززايٓةبنثزعٍٍةُٓىنحسةتنان قعةخن

 انش كبدن،نٌٔلٕونانطبنتنثزٕقٍعنرعٓانيطًنثذنا.نانغغ افٍخننسكُبْىنٔاًَبنحستنحبعخ

 رلةةاٌىنرعٓةةانيطةةًنيةةٍنقجةةمنانطهجةةخنانًلجةةٕنٍٍنفةةًنانًعٓةةانثطةة ٔالحنانعًةةمنفةةًنانلطةةب نانُفطةةًنيةةاحن نرلةةمن ةةٍن

نثعانانزعٍٍٍنٔ اونانًطبنجخنثئكًبلناناالادخنٔاحزسبةنانشٓب حنياللنانًاحنانًذكٕالحنآَفب .لد(اد12ُٕ)

 : فضٚض٘ انغبنت 

 .يٍ يغبثقخ ششٔط انقجٕل قجم حتًٛم االسزًبسح االنكرتَٔٛخ نغشض انزقذٚىرأكذ  
 .( حقٕل اسزًبسح انزقذٚى االنكرتَٔٙانجذء مبألرٓٛئخ ادلسزًسكبد انزبنٛخ قجم )  
ن.ٌْٕخنا حٕالنانًاٍَخن/نانجطبقخنانًٕحاحننهطبنتن (1

ن)  ٔانذ انغبنت( نهحبخخ اىل ) االسى انشثبفٙ ٔانهقت(انًٕحاحنننـنقخٌْٕخنا حٕالنانًاٍَخن/نانجطب (0

نثطبقخنا ،ز اكنفًنا يزحبَبدنانُٓبئٍخنٔحستنانعبوناناالادًنانذينرخ عذنفٍّنيٍنا  اا ٌخ. (3

ن(.) السزخذايٓب يف يهٙء ) جمًٕؿ انزخشج يٍ االفذادٚخ( انُزٍغخنا يزحبٍَخن (4
شاس/ ) اسى انشٓٛذ/سقى انقكزبةنق االنيؤدسخنانشٓااءنانذينٌشًمننااءانطهجخنانًشًٕنٍٍنثلبٌَٕنيؤدسخنانشٓ (5

 (.ربسٚخ انقشاس/فئخ االسزشٓبد
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 فضٚض٘ انغبنت..

(نظٓ ا نيٍنٌةٕون10ٔنغبٌخنانسب خن)نن12/0200/نن1جبحب نيٍنٌٕونانسجذنن(نصنن9ا زجبالا نيٍنانسب خن)نن

ن.12/0200/ن11نا حان

 :ادلٕقـ انشمسٙيٍ ركٌٕ فًهٛخ انزقذٚى اإلنكرتَٔٙ 

   www.oil.gov.iq ٔصاسح انُفظ 
  www.bsroti.edu.iq يٕقـ ادلقٓذ انشمسٙ 

 

 

 

 

 

 انٕصٕل اىل يٕقـ ادلقٓذ االنكرتَٔٙ ايسح ضٕئٛب فاليخ

 

                          

 ت

 

 

 

 

 

 فيالمعلنة ومعلومات اخرى  

QR 

 االسزًبسح اإلنكرتَٔٛخرفقٛم 

 :ْبو خذا 
 يف انزقذٚى االنكرتَٔٙ ،( ادلٕاقـ االنكرتَٔٛخ انجذٚهخ) الرسزخذو 

نضًبٌ اسزخذو ادلٕقـ انشمسٙ نهًقٓذ حصشا يف فًهٛخ انزقذٚى 
 اسسبل ثٛبَبرك ٔاسزاليٓب يٍ قجم َؾبو انزقذٚى االنكرتَٔٙ.

http://www.oil.gov.iq/
http://www.bsroti.edu.iq/
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 .. فضٚض٘ انغبنت

 رأكذ يٍ يغبثقخ ششط انزقذٚى حلبنزك قجم حتًٛم اسزًبسح انزقذٚى االنكرتَٔٙ. 
 .، انُزٛدخ االيزحبَٛخ .. اخل  ا  يف االيزحبَبدانجغبقخ  ادلٕحذح ، ثغبقخ االشرت) ضري ادلسزًسكبد حت 
 َٙ يٍ ادلٕاقـ االنكرتَٔٛخ انزبنٛخ:حتًٛم اسزًبسح انزقذٚى االنكرتٔ 

   www.oil.gov.iq ٔصاسح انُفظ 
  www.bsroti.edu.iq يٕقـ ادلقٓذ انشمسٙ 

 

 انٕصٕل اىل يٕقـ ادلقٓذ االنكرتَٔٙ ايسح ضٕئٛب فاليخميكُك  

 

 :اسشبداد ْبيخ
 ٕةننًهةةةًءنا دةةةزًبالحنا نكز ٍَٔةةةخن،ننٕضةةةٕػنظٓةةةٕالنانًعهٕيةةةبدنٔايكبٍَةةةخنادةةةزخاونعٓةةةبزنحبدةةة

ني اععزٓبنقجمنحفعنا دزًبالحنٔاالدبنٓب.

 انزةًنا يهزٓةبننزغُةتنا يطةبءنانزةًنًٌكةٍنن نرلىنثأالدبلنانًعهٕيبدنا نثعانانزأكانيٍن قخنيعهٕيبرا

ناٌنرحاسناصُبءنا يبلنانجٍبَبدنانىنا دزًبالح.

  ا دةزًبالحنانخبصةخنثةانٔا زجةبالناٌن(انغبءن)لن)ناكض نيٍنادزًبالح(ن ٌنذنانٌع ضانانىنب يثأنىرلن

 بدنانزًنرلايٓبنًْنثٍبَبدن)يطههخ(.انجٍبَ

 احزفعنثُسخخنا دزًبالحنا نكز ٍَٔخنانزًندٍزىنرُزٌهٓبنفًنحبدٕثانثأدىنReport.pdfن. 

 أظجعنا دزًبالحنا نكز ٍَٔخنReport.pdfٔالقٍبن.نن 

  ٍفةًنزًسةكبدنانًطهٕثةخننهلجةٕلنيةعنانًسننٔاحطةبالْبادزًبالحنانزلاٌىن)نانٕالقٍخنانًطجٕ ةخن(نرحط

 (8ساخـ صفحخ ).نحبنخنقجٕنانفًنانًعٓان،نأنرلاٌىن)نا ز اض(ن هىنَزبئظنانلجٕل

 

 

 خغٕاد يهٙء اسزًبسح انزقذٚى االنكرتَٔٙ 

 يقٓذ انزذسٚت انُفغٙ/ انجصشح

 2023-2022انقبو انذساسٙ 

QR 

http://www.oil.gov.iq/
http://www.bsroti.edu.iq/
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 فضٚض٘ انغبنت..

 ارجـ اخلغٕاد انزبنٛخ نغشض يهٙء اسزًبسح انزقذٚى االنكرتَٔٙ :
 نزقذٚى االنكرتَٔٙ ٔرشًم:اادخم انجٛبَبد اخلبصخ ثبسزًبسح 

ن.غبنت ، اسى االة ،...اخل(اسى ان )ادىنانطبنتنان ثب ًنٔانهلتننأ يم 
نأدىنا ونانضالصً.أ يمن 

ن ) ٕٚو ادلٛالد ،شٓش ادلٛالد ،سُخ ادلٛالد(. نًٍال ارأالٌخنأ يمن 

ن) ركش أ اَثٗ(.انغُسنأيز ن 

ن) يسهى ،صبثئٙ ، يسٛحٙ، اخشٖ(.اناٌبَخنأيز ن 

نحالقىنٌْٕخنا حٕالنأنانًٕحاا يمن 

نم ائ حنانزسغٍا يمن 

نخ ُٕاٌنانسكٍن/نانًحبفظا يمن 

نءانلطبا يمنادىن 

) اسزخذو سقى ْبرفك انُقبل أ نمالقىنانًٕثبٌا يمن 
نْبرف ) ٔيل االيش(.

نًان قىنا يزحبَا يمن 

) ثذٌٔ اضبفبد ٔكًب نبًغًٕ نانزخ طنالقًا يمنان 
نيٕخٕد يف انُزٛدخ االيزحبَٛخ(

) رغبثق كزبثخ اجملًٕؿ يـ نيغًٕ نانزخ طنكزبثخ نا يمن 
نسقى اجملًٕؿ(

ن) االحٛبئٙ ، انزغجٛقٙ(ن انف أيز ن 

ن(2022-2022،  2022-2020) نطدُخنانزخ نأيز  
نا() انجصشح حصشنخياٌ ٌخنانز ثٍنأيز  
ننخادىنانًاالدا يمن 

ن) انذٔس االٔل ، انذٔس انثبَٙ(ننالَغبػنفًنانأأيز ن 

 (90) دسخخ انهغخ انفشَسٛخ كًب يثجزّ يف انُزٛدخ االيزحبَٛخ ) يثال : نخ العخنانهغخنانف َسٍخنانًطبفأ يمن 
 ) َقى ، ال (نءْمنناٌان،ٓااءنيٍنانًشًٕنٍٍنثًؤدسخنانشٓااأيز ن 

 

 

 
  
 

 .(سبثقب انزٙ ادخهزٓب ساخـ انجٛبَبد)( ال)ارا كبٌ خٛبس  
 .يف َٓبٚخ االسزًبسح انزقٓذ  اَزقم اىل
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 ( ٔرشًم:قُبح يؤسسخ انشٓذاءاخلبصخ ة)  اسزًش ثأدخبل انجٛبَبد ادلغهٕثخ)َقى( ارا كبٌ خٛبس   
نًادىنانشٍٓانانضالصأ يمن 

نالالقىنانل اا يمن 

نالربالٌخنانل اا يمن 

نحيضبل...نانجص ن(يؤدسخنانشٓااءادىن)ا يمن 

نا دزشٓبنايزٍبال  نن)رٔ٘ ضحبٚب حضة انجقث ادلُحم(ن فئخ ننننننننننننننننننننننننننأٔننرٔ٘ شٓذاء احلشذ انشقجٙ() أ

ن(2025نسُخ  57رٔ٘ ضحبٚب انقًهٛبد احلشثٛخ ٔاالخغبء انقسكشٚخ ٔانقًهٛبد االسْبثٛخ ادلشًٕنني ثقبٌَٕ )ن
االثٍ/انجُذ( أ )ٔانذ /ٔانذح (االة /خ/االخذ( أ )انضٔج/انضٔخخ( أ)االو ( أ ) اال) االة/نناصهخنانطبنتنثبنشٍٓأيز ن 
 )ٔانذ/ٔانذح( االو أ

يف اخلغٕح انزبنٛخ نهزأكذ يٍ دقخ انجٛبَبد انزٙ ادخهزٓب قجم اخزٛبس انزقٓذ  (سبثقب انزٙ ادخهزٓب ساخـ انجٛبَبد) 
 .ٔقجم حفؼ ٔعجبفخ اسزًبسح انزقذٚى االنكرتَٔٙ

   نزقٓذ(ااخزٛبس )  

اناقخنفًنا يبلنانجٍبَبدنانخبصخننًعهٕيبدنيؤدسخنانشٓااءنٔاٌنرلاًٌاننًعهٕيبدنيبظئخنأنًٍْٔخنثخصٕصن 

 .انًشًٕنٍٍنفًنيؤدسخنانشٓااءندٍح يانيٍنيُبفسخنانلجٕلنثبنًعٓا

نانًعهٕيبدنانٕا  نثصحخ نأرعٓا نانًسزًسكألدزًببثال ح نثزلاٌى نٔارعٓا نأ الِ نانطهتنٔاٌنركٌٕنبالح دنا صهٍخن ُا

ثٍبَبرٓبنيطبثلخنرًبيبننهجٍبَبدنانًلايخنيٍنقجهًنٔثخالفّنأرحًمنكبفخنانزجعبدنانلبٍََٕخنٔيبنٌز رتن هٍّنيٍنإنغبءن

 قجٕنً

 قُبح يؤسسخ انشٓذاء

ٔحست ( اىل ادلقٓذ يقٌُٕ  رأٚٛذ)فهٗ انغهجخ ادلشًٕنني ثقُبح يؤسسخ انشٓذاء االنزضاو ثزقذٚى 
 :ط انزبنٛخٔانشش
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 اضغظ ثقذ اكًبل ادخبل انجٛبَبد اىل االسزًبسح االنكرتَٔٛخ  ٔرذقٛقٓب يٍ قجم انغبنت 

 

 احزفعنثُسخخنا دزًبالحنا نكز ٍَٔخنانزًندٍزىنرُزٌهٓبنفًنحبدٕثانثأدىنReport.pdfن. 

 أظجعنا دزًبالحنا نكز ٍَٔخنReport.pdfٔالقٍبن.نن 

  ٍفًنحبنخنقجٕنةانفةًنزًسكبدنانًطهٕثخننهلجٕلنيعنانًسننٔاحطبالْبادزًبالحنانزلاٌىن)نانٕالقٍخنانًطجٕ خن(نرحط

 أنرلاٌىن)نا ز اض(ن هىنَزبئظنانلجٕل.ن.انًعٓان

يف ْبرفك انُقبل أ حبسٕثك انشخصٙ نزدُت فقذآَب ثشكم   Report.pdfميكٍ االحزفبػ ثُسخخ انكرتَٔٛخ  
 َٓبئٙ.

( اضبفخ اىل انجٛبَبد انزٙ ادخهزٓب سبثقب ربسٚخ انزسدٛم رسهسم االسزًبسح ٔحتزٕ٘ االسزًبسح االنكرتَٔٛخ فهٗ )  
 انزقذٚى االنكرتَٔٙ. ءيف االسزًبسح اثُب

 Report.pdfمنٕرج نالسزًبسح االنكرتَٔٛخ 
 

 

 

 

 

 

 

 

                          

ت 

المعللللل

نللللللللللة 

ومعللللل

ومات 

اخلللللر

 فيى 
 

 حفؼ ٔأسسبل االسزًبسح
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  3202 -2202االفرتاض فهٗ َزبئح انقجٕل نهقبو انذساسٙ 

 

   فضٚض٘ انغبنت

ٚزى رقذٚى مجٛـ انجٛبَبد فرب اسزًبسح انزقذٚى اإلنكرتَٔٛخ  ينٍ قجنم انغبننت ادلزقنذو نهًُبفسنخ 
  صفهٗ انقجٕل يف يقٓذ انزذسٚت انُفغٙ / انجصشح 

يف األسنزًبسح االنكرتَٔٛنخ ) انزقٓنذ( ثقنذ ) رقٓنذ( انغبننت ثصنحزٓب يف حقنمانجٛبَبد  افزًبدزى ٚ
 .ثزقذٚى ادلسزًسكبد األصهٛخ فُذ انغهتٔأقشاسِ 

 . ال ٚزحًم ادلقٓذ أ٘ يسؤٔنٛخ جتبِ صحخ انجٛبَبد انزٙ قذيٓب انغبنت 
انجٛبَنبد انزنٙ   انجٛبَبد انًْٕٛخ يثم  ٚزى فضل انجٛبَبد انزٙ ال رُغجق فهٛٓب ) ششٔط انقجٕل( 

 .ثبفزجبسْب  ال رُغجق فهٛٓب ششٔط انزقذٚى ، حتزٕ٘ فهٗ اخغبء 

يف حبنخ فذو يغبثقخ يٍ قجم انغبنت فهٗ َزبئح انقجٕل  األفرتاض  آنٛخٕٚفش ادلقٓذ 
ٛق (  نغشض حتقحبل ؽٕٓس َزبئح انقجٕلادلقهٕيبد ادلقهُخ يـ انجٛبَبد انصحٛحخ) 

 .يٍ انزُبفس ثني انغهجخ ادلزقذيني  ٔشفبف يسزٕٖ فبيل
 :2023-2022انٛخ االفرتاض فهٗ َزبئح انقجٕل نهقبو انذساسٙ خغٕاد 

 ..ثقذ ؽٕٓس َزبئح انقجٕل /قسى شؤٌٔ انغهجخ/انزسدٛم.انُفغٙ/ انجصشح انزذسٚتيشاخقخ يقٓذ (2
( نغشض أخشاء فًهٛخ ) انزذقٛق ٔادلغبثقخ ادلسزًسكبد األصهٛخ ، َٔسخخ يهَٕخ يُٓبخهت كبفخ ) (2

 فهٛٓب(.
 .(9االسزًبسح يف انصفحخ  ) ٔيهئٓب  اسزالو )اسزًبسح االفرتاض فهٗ ربئح انقجٕل( (3
 .يٍ قجم يسؤٔل انزسدٛم  اجلذٚذح رذقٛق انجٛبَبد(4
رغٛري اجملًٕؿ ، انسُخ انذساسٛخ ،انذٔس انز٘ جنح يف حبنخ )ٔخٕد رقذٚم( فهٗ ثٛبَبد انغبنت يثم ) (5

( اىل ثٛبَبد يشفٕضخ يٍ )  يثال  (انقجٕل خحبننجٛبَبد ٔرقذٚم ) ٚزى رصحٛح ا( فّٛ انغبنت
 (.2) االحزٛبط 

فق انزقذٚم انز٘ مت فهٗ انجُٛبد ٔحست احلبخخ ٔٔ (سدٛميٕفذ يشاخقخ انز)ٚزى رجهٛغ انغبنت ة(6
 يف انٛخ االفرتاض



 

(9 ( 
 

 

أيُٛبرُب نك ثبدلسنزقجم انضاْنش ، ٔأيهُنب يف أٌ ركنٌٕ عبقنخ 
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